MĚSTYS SVATAVA

USNESENÍ
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Svatava
konaného dne l. listopadu 2018 od 16:30 v zasedací místnosti Úřadu městyse Svatava.

Přítomni: 10 zastupitelů (Jana Adamcov& Vladimír Adamec. Mgr. Olga Gossov& Pavel Mleziv&
Karel Pošva. Mgr. Růžena Puchingerov& Ing. Be. Alice Skokanová
Richard Šedm Karel Štefľl. Be. Hana Winterová)
Zastupitelstvo městyse (ZM) po projednáni zvolilo:
· Vladimíra Adamce jako star'ostu městyse Svatava ke dni 01. l 1. 2018
Výsledek hlasování: pro JO
proti O
zdržel se O
· Ing; Be. Alici Skokanovou jako mBtostarostku městyse Svatava ke dni 01. 11. 2018
Výsledek hlasováni": pro JO
proti O
zdržel se O

ZQpisy ze zasedání ZM jsou v souladu se zákonem pro veřejnost k nahlédnutí na úřadu městyse.

Zapisovatelka:
Ověřovatelé zápisu:
Zápis podepsali:

Eva Johánková
Jana AdamcovĹ Be. Hana Winterová
Vladimír Adamec, starosta městyse
Ing. Be. Alice SkokanovĹ mistostarÓstka městyse

":

:";

Městys Svatava
Zastupitelstvo městyse Svatava
Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Svatava,
konaného dne 01. 11. 2018, od 16:30 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva městyse Svatava (dále též jako nzastupitelstvo") bylo zahájeno
v 16:38 hodin dosavadní starostkou městyse Mgr. Olgou Gossovou (dále jako
npředsedajicí").
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva městyse (při prezentaci) předáno
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva městyse podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o zrněně některých zákonů, v platném znění.

"

Předsedající schůze konstatova]& že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu
s § 91 odst. l zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích (obecní zřízeni), v platném znění konalo
do 15 dnů ode dne uplynuti lhůty pro podáni návrhů soudu na neplatnost voleb nebo
hlasování (lhůta uplynula dne ]9. 10. 2018, žádný návrh nebyl podán). Informace podle
§ 93 odst. l. zákona o obcích byla na úřední desce Úřadu městyse Svatava zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu 7 dni, a to od 24. JO. 2018 do 02. 11.2018. Současně byla
zveřejněna na .,elektrunické úřední desce".
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. l)
konstatovalm že přítomno je 10 členů (z celkového počtu všech l l členů zastupitelstva),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3, zákona o obcích). Dále předsedající
upozornila všechny přítomné na to, že z průběhu ustavujícího zasedání se pořizuje
zvukový záznam, který bude součástí zápisu.
*

*

*

Složení slibu členy zastupitelstva
PNdsedajíci v souladu s § 69 odst. 2 zákona o otcích vyzvala při'tomné členy
zastupitelstva ke složeni slibu, Před složením slibu předsedající upozornila přítomné členy
zastupitelstvm že odmítnutí složit slib nebo složeni slibu s výhradou má za následek zánik
mandátu (§ 55 zákona č. 49lt2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obci a o změně
některých Ukon& v platném mění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2, zákona
o obcích ,,Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu \ykonávat svědomitě, v zájmu měs{yse Svatava a jejich občanů a řídit se Ústavou a
zákony České repub/iky" a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu
pronesením slova ,,slibuji" a podpisem na pňpmwném archu (příloha č. 2).
Mgr. Olga Gossová složila slib do rukou místostarosty Vladimíra Adamce,
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib mi nesložil slib s výhradou.
*

*

*

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Janu Adamcovou a Be. Hanu Winterovou
a zapisovatelku Evu Johánkovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hläsováním dala předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usneseni č. l:
Zastupitelstvo městyse Svatava určuje ověřovateli zápisu Janu Adamcovou a Be. Hanu
Winterovou a zapisovatelku Evu Johánkovou.
Výsledek hlasování: Pro 10
Usneseni č. l bylo schváleno.

Proti O
*

*

Zdrželi se O

*

Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu
programu nebyly vzneseny návrhy na doplněni. Před hlasováním dala předsedající
možnost vyjádřit se přítomným oEčanům.
·

Předsedající dala hlasovat o ná\Thu programu.

NámumĚseni č. 2:

Zastupitelstvo městyse Svatava schvaluje následujici program ustavujícího zasedání:
l. Volba starosfy a mBtostarosty

'

a) určení počtu místostarostů
b) určení funkci, pro které budou členové zastupitelstva městyse uvolněni
(§ 71 odst l písiik al zákona o obcích)
C) určeni způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty

2, Zřízení finančního a kontrolního výboru

a)
b)
C)
d)
e)

určeni počtu Členů finančního a kontrolního výboru
volba předsedy finančního výboru
volba předsedy kontrolního výboru
volba členů finančního výboru
volba Členů kontrolního výboru

3. Rozhodnutí o odměnách za výkon fúnkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
4.

Diskuze

Výsledek hlasování: Pro 10
Usneseni č. 2 bylo schváleno.

Proti O

*

*

*

Zdrželi se O

í

l

Bod l - Volba starosty a místostarosty
a) Určení počtu mktostarostů:
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pK)uze jednoho místostarostu. Jiné
návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno
nebylo.
Návrh Wnesení č. 3:
Zastupitelstvo městyse Svatava schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pru 10
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti O

Zdrželi se O

b) Určení funkci, pro které budou Členové zastupitelstva městyse uvolněni:
PředsedajÍcÍ dále navrhla ve vazbě na ustanovení § 71 odst. l písm. a) zákona o
obcích. aby členové zastupitelstva obce byli uvolněni pro výkon fúnkce starosty
městyse a jednoho místostarosty městyse. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i ph'tomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Ná"Th usneseni Č. 4:
Zastupitelstvo městyse Svatava v souladu s § 84 Mst. 2 písm. k) zákona o obcích
určuje. že pro výkon funkcí starosty a jednoho místostarosty městyse budou členové
zastupitelstva uvolněni.
výsledek hlasování: Pro 10
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Proti O

Zdrželi se O

c) Určení způsobu volby starosty a mBtostarosty:
Předsedající konstatoval& že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty
a místostarosty veřejně hlasováním. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i ph'tomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Náv'h usnesení č. 5:
Zastupitelstvo městyse Svatava schvaluje veřejný
a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.
výsledek hlasováni: Pro 10
Usneseni č. 5 bylo schváleno.

způsob

Proti O

volby

staK)sty

Zdrželi se O

přědsedajici dále upozomila že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvoleni,
případně N nezvoleni Žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty,
O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí. v jakém byli navrženi, přičemž
po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlásováni pokračováno.
d) Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na fúnkci starosty. Byly
podány následující návrhy:

%svATAvšTj NEZÁVISLÍ 2018" :
nSPOLEČNĚ PRO SVATAVU"
KDU-ČSL:
"ZE SVATAVY':
KSČM:

Vladimir Adamec
bez návrhu
Vladimír Adamec
Vladimír Adamec
bez návrhu

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i pHtomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo,

NMh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo městyse Svatava volí starostou Vladimíra Adamce.
Výsledek hlasování: Pro 10
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Proti O

MrZeli se O

Po zvolení starosty převzal staK)sta vedeni zasedání (dále veden jako ,,předsedaj ici'").
Poděkoval nejen za zvoleni do funkce, ale zejména bývalé starostce Mgr. Olze
Gossové za její dosavadní záslužnou činnost a dobrou práci ve vedení městyse, na
kterou by on chtěl spdečně se všemi členy zastupitelstva navázat.
e) Navrhováni kandidátů na funkci mIstostarosty a volba místostarosty:
předsedající vyzval členy zastupitelstva k podáváni návrhů na funkci místostarosty.
Byly podány následující návrhy:
,,SVATAVŠTÍ NEZÁVISLÍ 2018" :
,,SPOLEČNĚ PRO SVATAVU"
KDU-ČSL:
"ZE SVATAVY":
KSČM:

Ing. Bc. Alice Skokanová
bez návrhu
bez návrhu
Ing. Be, Alice Skokanová
bez návrhu

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Ngvth uSnesení č. 7:
Zastupitelstvo městyse Svatava volí místostarostkou Ing. Be. Alici Skokanovou.
Výsledek hlasování: Pro 10
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Proti O

*

*

*

Zdrželi se O

l

Bod 2 - Zřízeni finančního & kontrolního výboru

a) ZříZení výborů a určení počtu členů:

předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní
výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], nebot' fimkční období
výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.
Zastupitelstvo určuje počet členů výborlL který musí být lichý (§ 117 odst. 3. zákona
o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119
odst, l, zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby.
rx)uze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4, zákona
o otcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starrysuL
mistostarosW tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní
práce na obecním úřadu (§ 119 odst. l, zákona o obcích),
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výlx)r a kontrolní výbor,
přičemž každý z nich bude mít tři členy. jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Nlivrh uSneseni č. 8:
Zastupitelstvo městyse Svatava zřizuje finanční výbor a kontídní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro 10
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Proti O

Zdrželi se O
¥

b) Volba předsedy fmanČního výboru:
Předsedající vyzva] členy zastupitelstva k podáni návrhů na fůnkci předsedy
finančního výboru.

»svATAvšTj NEZÁV1SLÍ 2018" :
nSPOLEČNĚ PRO SVATAVU"
KDU-ČSL:
"ZE SVATAVY":
KSČM:

Bc. Hana Winterová
bez návrhu
bez návrhu
Bc. Hana Winterová
Be, Hana Winterová

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i pHtomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Náwh usneseni č. 9
Zastupitelstvo městyse Svatava voli předsedkyní finančního výboru Be, Hanu
Winterovou.
Výsledek hlasování: Prv 9
Proti O
Zdrželi se 1(BC. Hana Winterová)
Usneseni č. 9 bylo schváleno.

C) Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podáváni návrhů na fiunkci předsedy
kontrolního výboru. Byly podány následující nárThy:
,,SVATAVŠTÍ NEZÁVISLÍ 2018" :
,,SPOLEČNĚ PRO SVATAVU"
KDU-ČSL:
"ZE SVATAVY":
KSČM:

Mgr. Růžena Puchingerová
bez návrhu
bez návrhu
Mgr, Růžena Puchingerová
bez návrhu

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usneseni č, 10
Zastupitelstvo městyse Svatava volí předsedkyni kontrolního výtxjru Mgr. Růženu
Puchingerovou.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti O
Zdrželi se 1(Mgr. Růžena Puchingerová)
Usneseni č. 10 bylo schváleno.
d + e) Volba členů f"mančního a kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na členy finančního a
kontrolního výborů na nejbližší jednání Zastupitelstva městyse Svatava
Návrh usneseni č. 11
Zastupitelstvo městyse Svatava odkládá volbu členů finančního a kontrdního výboru
na nejbližší jednání Zastupitelstva městyse Svatava.
Výsledek hlasováni: Pro 10
Usnesení č. j] bylo schváleno.

Proti O

*
Bod 3 - Rozhodnutí o
zastupitelstva

*

odměnách

Zdrželi se O

*
za

výkon

funkcí neuvolněných

Členů

pKdsedajici navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu
s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 sb.. o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytována měsíční odměna ve výši
2000 Kč za výkon fúnkce předsedy výboíu 1600 kč pro člena výboru a 800 Kč pro
člena zastupitelstva bez fimkce, a to ode dne konání ustavujícího zasedání
zastupitelstva městyse. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva městyse podány
žádné návrhy a občané městyse neuplatnili žádná stanoviska.

l

Ý

NA"rh na u$neseni č. 12
Zastupitelstvo městyse Svatava v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o otcích stanovi odměnu za výkon ňmkce předsedy' výboru zastupitelstva ve výši
2000 KČ za měsíc a člena výboru ve výši 160K) KČ za měsíc. Odměna bude
µ'skytována ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru. Odměna pro
člena zastupitelstva bez fůnkce je stanovena ve výši BOO Kč za měsíc a bude
Nskytována ode dne konáni ustavujícího zasedání zastupitelstva městyse.
Výsledek hlasování: Pro 10
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Proti O

*

*

Zdrželi se O

*

Bod 4 - Diskuse
Mgr. Olga Gossová popřála starostovi Vladimiru Adamcovi
a místostarostce Ing. Be. Alici Skokanové ke zvoleni do fúnkcí a popřála jim hodně
úspěchů v práci.
*

*

*

Předsedající ukončil zasedání Zastupitelstva městyse Svatava v 17:07 hodin.
Přílohy zápisu:
l) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva městyse
3) Zvéřejněná informace o konám' ustavujícího zasedání pode § 93 odst. l, zákona
o obcích
Nedílnou součástí zápisu je zvukový záznam z průběhu jednání ZM na CD.
zapis byl vyhotoven dne: 02. listopadu 2018

Zapisovatelka:

Eva Johánková

Ověřovatelé zápisu:

Jana Adamcová

&,,Á,g,/?

Be. Hana Winterová
Starosta:

Vladimir Adamec

dne: Z:.1A:.M
d,,.
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